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Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. §
(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi
esélyegyenlőségi programot (HEP) fogad el.
A 31. § (4) bekezdése értelmében a helyi esélyegyenlőségi program időarányos
megvalósulását, illetve az esélyegyenlőségi programban meghatározott helyzet esetleges
megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési
tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.
A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete
kétféle lehet:
1.

2.

Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat
nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek arról kell határoznia, hogy az
Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tettek,
a HEP-et változatlan formában elfogadták. A képviselő testület határozatát fel kell
tölteni a HEP-ek elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására
létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé, ahogyan azt a nyilatkozatot is,
amely arra vonatkozik, hogy felülvizsgálat nem történt.
A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 145/2013. (IX. 20.) számú határozatával
2013. szeptember 20-án fogadta el a település öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programját, tehát időszerűvé vált annak áttekintése. Az áttekintést követően megállapítható,
hogy az elmúlt két évben a program helyzetelemzésében bemutatott jellemzőkben olyan
változások történtek, amelyek indokolják a felülvizsgálatot:



Szükségessé vált az adatok frissítése (2013-2014-2015-re vonatkozóan), adathiányok
pótlása, az új adatok elemzéséhez kapcsolódó következtetések levonása, a települési
adatok és a 2011-es népszámlálás vonatkozó eredményeinek összehasonlítása,
valamint a beazonosított problémák felülvizsgálata.



Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 98. § (1) bekezdés alapján az
5/2015. (III.04.) Nkt. határozatával kimondta feloszlását, emiatt az ő
esélyegyenlőségi tevékenységükkel és partnerségükkel a továbbiakban nem
számolhatunk, keresni kell az új partnerségi, együttműködési kapcsolatok építésének
lehetőségét a roma közösséggel. (A nemzetiségre vonatkozó adatokkal kapcsolatban
kiemelendő, hogy csak önkéntes nyilatkozat alapján és jogszabályban meghatározott
módon tartható nyilván az, hogy ki milyen nemzetiséghez tartozik.)



Befejeződött Tapolca város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (ITS)
felülvizsgálata. Az aktualizált stratégia kiemelt célja, hogy megalapozza a 2014-2020as időszakban rendelkezésre álló uniós támogatások eredményes és hatékony
felhasználását. A HEP felülvizsgálata során a HEP és az ITS közötti összhangot
prioritásként kell kezelni.



Tapolca Város Önkormányzata, mint projektgazda, támogatást nyert az Államreform
Operatív Programon belül, a „Területi Együttműködés megvalósítása a tapolcai
térségben az esélyegyenlőség érvényesítése és a foglalkoztatás javítása érdekében”
című
1.A.3-2014-2014-0083
azonosító
számú
pályázati
projektjének
megvalósításához, melynek záró konferenciája 2015. november 5-én lesz. A
konferencián elhangzott projekteredményeket mindenképpen indokolt a város Helyi
Esélyegyenlőségi Programjában is figyelembe venni.

A HEP helyzetelemzés részében feltárt problémák közül egy sem maradhat a megoldásra
irányuló intézkedés nélkül, tehát az intézkedési tervben (HEP IT) foglaltakat is felül kell
vizsgálni.
A felülvizsgálat során áttekintésre kerülnek a 2013-ban tervezett intézkedések, és lehetőség
nyílik azok pontosítására, ütemezésére.
A vizsgálat során azt kell megnézni, hogy sikerült-e megvalósítani az adott intézkedést, ha
igen, hogyan, ha nem, annak mi az oka.
Fontos megjegyezni, hogy 2013. július 1-től minden hazai és EU társfinanszírozású, vagy
egyéb, pályázat útján elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a település, ha rendelkezik a
képviselő-testület által elfogadott helyi esélyegyenlőségi programmal. A pályázatokban be
kell mutatni a HEP-ben tervezett intézkedések és a pályázni kívánt fejlesztések közötti
összhangot is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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körülményeknek megfelelően módosítani kell.
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